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Arbejdshistorie
2015 -

2013 2013 2009 -

2004 – 09

2003 – 05

2000 – 04

1996 – 00

Medejer af og underviser på ACT-uddannelse Aarhus
ACT-uddannelsen Aarhus tilbyder uddannelsesforløb i ACT-samtaleteknik. Læs mere på
www.actuddannelsenaarhus.dk.
Tilsynsførende på privat- og friskoler
Jeg er pt (juni 2020) tilsynsførende på 3 skoler.
Psykoterapi
Begynder at tage klienter i terapi som uddannet psykoterapeut-MPF.
Selvstændig erhvervsdrivende
Ejer af konsulentfirmaet Gaksmod, som blev oprettet 1. august 2009. Firmaet tilbyder
ydelser til privatpersoner og til ledere og medarbejdere i offentlige og private
organisationer og virksomheder. Ydelserne har til dato været psykoterapi, undervisning,
samtalegrupper (TUBA), supervision / coaching omkring bl.a. stress- og
konflikthåndtering, AKT-arbejde (skoler), afholdelse af temadage og udviklingsprocesser.
Skoleleder på Næshøjskolen, Børn og Unge i Århus Kommune.
Skolen er en kommunal folkeskole, beliggende i Harlev, med ca. 100 medarbejdere og 730
elever, heraf ca. 15% tosprogede og 21 specialklasseelever.
Diverse konsulentopgaver for daværende Hinnerup Kommune: Længerevarende
supervisionsforløb for lederteam på kommuneskole, teambuilding og værdiproces for
kulturhus og værdiproces i forvaltning.
Skoleleder på Kroghsgade Skole, Århus Kommunale Skolevæsen.
Skolen var et tværfagligt heldagstilbud til to-sprogede unge med udadrettet og ofte
kriminel adfærd, som ikke kunne rummes i det almindelige skolesystem. Motiverende
samtaler med de unge og samarbejde med deres familier var en vigtig del af jobbet.
Afdelingsleder for Træningsgruppen på Høskov Kollegiet, Århus Amt.
Høskov Kollegiet er et plejehjem, som i dag er placeret i Region Midtjylland.
Træningsgruppen er et tværfagligt koncept, der tilbyder senhjerneskadede voksne et års
intensiv genoptræning. Målet for arbejdet er udslusning til bolig og beskæftigelse
svarende til den enkeltes mentale, emotionelle, sociale, praktiske og fysiske
kompetenceniveau. Samtaler med familier til den senhjerneskadede indgik i arbejdet.
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1994 – 96

1988 – 94

1987 – 88

1979 – 87

1978 – 79

1971 – 72

Lærer i Erhvervsklassen på Odder Ungdomsskole.
Et tilbud til elever, der ikke trivedes i det normale skolesystem. Motiverende samtaler
med de unge var en del af jobbet.
Lærer på Skolen på Krathusvej (nu Langagerskolen). Århus Kommune.
En tværfagligt funderet specialskole for børn og unge med ADHD, autisme, aspergers
syndrom og tilknyttede udviklingsforstyrrelser. Jeg deltog i opstarten, udvikling og
implementering af det faglige koncept for skolen.
Lærer på Skole- og behandlingshjemmet Skovly, Gl Holte på Sjælland.
Et tilbud til socialt – og følelsesmæssigt belastede børn og unge mellem 12 og 18 år.
Opsagde min stilling i forbindelse med flytning til Århus.
Lærer på Årholm Skole, København.
En kommunal distriktsskole. Jeg underviste på alle klassetrin og i både normal- og
specialklasser.
Administrativ medarbejder i Internationalt Forum, København.
En underafdeling af det danske FN-forbund, som beskæftigede sig med situationen i den
3. verden. Jeg arbejdede bl.a. med redigering af deres blad og afvikling af
pressekonferencer.
Værktøjsmager på Richard Müller, Ballerup på Sjælland.
Metalvarefabrik med 4- 5oo ansatte.

Uddannelse
2020
Certificeret ACT-coach fra ACT-Danmark
2015
Videreuddannelse i ACT – Acceptance and Commitment Therapy
Fra Kognitivgruppen og ACT-Danmark
2014
Kursus i MBSR – Mindfulness Baseret Stress Reduktion
Der er tale om et 8 ugers kursus ved Birthe Moksha i Århus
2013
Uddannet individuel- og gruppeterapeut - MPF på Institut for Gestaltanalyse. Jeg har
dermed været igennem et samlet uddannelsesforløb på 6½ år på instituttet.
2013
Certificeret som tilsynsførende på privat- og friskoler.
2011
Uddannet psykoterapeut på individuelt niveau på Institut for Gestaltanalyse.
2003
Skandinavisk Leder – og konsulentuddannelse på Dispuk. Et to-årigt
videreuddannelsesforløb, der bygger på systemiske, socialkonstruktionistiske og narrative
teorier. Kommunikation og supervision er omdrejningspunktet i både den teoretiske og
praktiske del.
2002
Grunduddannelse for skoleledere på Den kommunale Højskole i Grenå.
2000
Basisforløb + Lederskabets Psykologi på Institut for Gestaltanalyse. Et 2-årigt
uddannelsesforløb, som fokuserer på personlig udvikling og supervision af andre.
1998
Århus Amts mellemlederuddannelse.
1997
Exam.pæd. på den almenpædagogiske linje på Danmarks Lærerhøjskole i Århus.
Speciale i ledelse og styring. Svarer nogenlunde til det, man i dag kalder en diplom.
1994
Merkonom-modul i ledelse og samarbejde på Købmandsskolen i Århus.
1978
Lærer fra Frederiksberg Seminarium i København.
1971
Værktøjsmager, Richard Müller, Ballerup.
Kurser
En lang række kurser gennem årene. Bl.a. inden for: coaching, terapi, udsatte børn og unge,
stresshåndtering, arbejdsmiljø, forhandlingsteknik, overenskomster, rehabilitering, og lovgivning.
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